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 2021אוקטובר, ב 7           

         הודעה  על תחרות       

  NOTICE  OF  RACE          

         2021 -אליפות ישראל לקבוצות  רוע: ישם הא 
                   

   חיפה     :מקום

   2021באוקטובר,    23 בת,  ש :מועד

 חיפה שייט מועדון   -ו  בישראלגוד השייט י א     : הרשות המארגנת 

 ניהול התחרות והמשתתפים 
 
 איגוד "שייט עולמי"    של 2024  - 2021ט  יהתחרות תנוהל על פי חוקי תחרויות השי  .1

   World Sailing     ( ה"חוקי   -להלן)"חוקי הדגמים המשתתפים )מלבד אם   , תחרויות 
 שבנספח  ט קבע י הוראות שי  את, הודעה ז  פורשת אליו(, מ יחסות י מהם שונה בהת  איזה    
     ,הוראות השייט ונספח מסלולהשלמה ל -; וכמו כן גם  איגוד השייט הישראלי    
 להוראות השייט ככל שתהיינה, שתפורסמנה על לוח    נוספות  הוראות השלמהו     
  יום של , לא יאוחר משעתיים לפני הזינוק הראשון בכל רועיהמודעות של הא     
 בהתאם להקשר.  – המונח "מפרשית" מתייחס גם לגלשן  .התחרות    
 למעלה מן הצורך, מוזכר בזאת כי הפרת הוראות חוקי שייט קבע שבקובץ חוקי תחרות        
 השייט של איגוד השייט בישראל, כמוה כהפרת חוקי השייט של "שייט עולמי".     
 

 : המשתתפים

 אופטימיסט בינלאומי   :קבוצות שייטים בדגמימוזמנים להשתתף . 2

 וממלאים בישראל,   השייט גוד ימתחרים הרשומים כחוק בא  בתחרות רשאים להשתתף. 3
 , ובמיוחד, ומבלי לפגוע או לגרוע  1988-, התשמ"חחוק הספורטכל הוראות  אחר    
 לא    מתחרה אשר תקיפה, וביטוח.מכלליות האמור לעיל בסעיף זה, בדיקה רפואית     
 אישור על בדיקה רפואית    -עד לאות ההתראה הראשון לתחרות   -המציא לאיגוד      
 וקף, לא יהיה רשאי להשתתף בתחרות, גם אם שילם את דמי ההשתתפות בתחרות.    בת     

 בתחרות תשתתפנה ותתחרינה קבוצות, כאשר כל קבוצה בדגמי אופטימיסט   )א(  .4
 , ותכלול סירה אחת לפחות שבה שייטת )בת(. בינלאומי תורכב מארבע סירות            

הגבלת גיל בדגם אופטימיסט בינלאומי: יכול להשתתף רק מי שטרם מלאו לו        (    ב)    
 ואילך.   2006ילידי שנת   –, דהיינו  31.12.2021ביום  16 

 
 פרסום

 פרסום" של "שייט עולמי". לפי תקנות "קוד -. פרסום ופרסומות 5
 איגוד השייט זכאי להשתמש ולהורות על פרסום לפי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי של      
 לתקנות קוד הפרסום, ובכלל   20.4.1איגוד השייט, בכל השטחים המפורטים בתקנה     
  זאת מתן רשות למארגני התחרות לעשות שימוש בשטחים אלה לצרכי פרסום.      
 מתחרים יהיו רשאים לעשות שימוש בשטחים אלה לצרכי פרסום, אלא אם הורו      
 איגוד השייט או מארגני התחרות, על פרסום מטעמם בשטחים אלה, בכל עת שהיא,      
 במהלך התחרות.     
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 וביטוח  אחריות

 
 ,    1988- וכל משתתף יבטחו עצמם בביטוח הולם לפי חוק הספורט, התשמ"ח  כל מפרשית.  6  

 וכן יישאו ביטוח צד שלישי ראוי.             

 ובכלל זאת,   -אמור בהודעה זאת  פעולות כלשהן בהתאם למבצע אדם או גוף ה שום    .7 
 לחוקי   89בחוק הגדרתה הרשות המארגנת כ אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,       

 ה מוועדות התחרות, שופטים וצוותי    כל ועדחברי  , שהיא כל ועדת תחרותהתחרויות,        
 , בין נזקי רכוש  לכל אובדן, נזק, פגיעה או אי נוחותשהיא שא בכל אחריות ילא י   -עזר       
 ובין נזקי גוף, בין למתחרים ובין לצדדים שלישיים, בין הנובעים ישירות מפעולותיהם         
   התחרויות או חוקים אחרים וביןאו מחדליהם ובין בעקיפין, בין הנובעים מחוקי       

 ., והכל לפני, במשך או אחרי התחרות מדרך הפעולה או מהחלטותיהם      
 
 בטיחות  

 .054-6920600  ;  טל. נייד:ליאור אלפסימנב"ט( בארוע:    -מנהל הבטיחות )להלן  . 8
 
 לים  ( ימי, תקין, וטעון. יציאת מאמן )תג"מ VHF. בכל סירת מאמן יהיה מכשיר קשר 9

 - של השייטים מקבוצתו של המאמן, כ"עונש על עשויה להביא לענישה , ללא מכשיר קשר     
 פי חוקי תחרויות  - ( של ועדת הערעורים, בהתאם לערעור שיוגש עלDPפי שיקול דעת" )     
 השייט.      
 , בתדר עליו תודיע ועדת  התחרותידי כל מאמן, בכל תקופת  -עלהקשר יופעל  מכשיר       
   התחרות, בלוח המודעות של הארוע ו/או באסיפת מאמנים ו/או במהלך השיוט בים.     
 , כי הארוע באותו  של האירוע מנהל הבטיחות עד להודעת בכל יום מכשיר הקשר יפעל      
 יום הסתיים, וכי ניתן לכבות מכשירי קשר.        

 חצי שעה לאחר גמר  , בסיום כל יום תחרויות, ולא יאוחר מ טב"כל מאמן יודיע למנ. 10
 , או שמישהו לא חזר  על כך שכל שייטיו חזרו לחוףהשיוט האחרון במסלול הרלוונטי,        
 ייעודית נפרדת, עליה יודיע המנב"ט  קבוצת ווטסאפ ב . ההודעה תיעשה או לא נמצא      
  המאמנים ביום הראשון של התחרות. באסיפת      
 אי מתן הודעה כאמור יכול שתגרום לענישה של השייטים מקבוצתו של המאמן,        
 פי חוקי  -פי שיקול דעת" של ועדת הערעורים, בהתאם לערעור שיוגש על-כ"עונש על      
 . תחרויות השייט      
 ם ללא מאמן, שהודיעו זאת,  המנב"ט יהיה אחראי לוודא חזרתם מהים של שייטי       
 ונרשמו כך לתחרות.         

 
   הרשמה   
 

 . בלבד –הרשמה לתחרות תהיה הרשמה מוקדמת   )א(  .11
 יש לשלוח בקשה להשתתף בתחרות, בדואר אלקטרוני לסופי תירוש, בכתובת               
             sofi@tirosh.info   19:00שעה  19.10.2021לישי,  ש עד ולא יאוחר מיום . 
 . אתר התחרותלא תתאפשר הרשמה ב           

         
 בעת ההרשמה יש לציין את מספר הקבוצות ואת שמות השייטים המתחרים    )ב(      

 והמרכיבים כל קבוצה.              
 ניתן לצרף שם של שייט מחליף אחד בכל קבוצה, וזאת למקרה שייבצר משייט כלשהו                 
 ושרה  שנרשם, להשתתף מסיבת פציעה או מחלה או סיבה אחרת, ובלבד שההחלפה א           
 לא ניתן יהיה להחליף שייט בשייט שלא נרשם כשייט מחליף. על ידי קברניט התחרות.            
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 להרשמה ולהשתתפות.  כתנאיישולמו שש"ח לכל מתחרה   80 הינם  הרשמההדמי )ג(        
 

   החל מהשעה, 23.10.2021 , בתש ביוםדמי ההרשמה ישולמו במשרד ועדת התחרות,           
 . לפני אות ההתראה הראשון המתוכנן, ועד לשעה אחת 08:00          

 
 ידי נציגי המועדונים בלבד, נציג אחד לכל    - דמי ההרשמה ישולמו באופן מרוכז על          
 מועדון.            

 סירות מאותו מועדון לא תישאנה מספר זהה. (  ד)    
 רשית שמספרי המפרש שלה לא יתאימו  הרשות המארגנת רשאית שלא לקבל מפ          
 .  Gלחוקי התחרויות, והוראות נספח   77 לחוק           
 pdf (sailing.org.il).מפרש-מספרי   נהלי מספור מפרשים של איגוד השייט          

 

 התחרות  ושיטת מסלול 

 הוראות השייט. השלמה ל יפורסם בנספח   מסלול התחרות  .12
 

 בהתאם למספר      –אאוט", או שיטה משולבת - . התחרות תהיה בשיטת ליגה או שיטת "נוק13
 הנרשמים.         
 , ועל סדר התחרויות בהתאם להגרלה שנערכה על  ועדת התחרות תודיע על שיטת התחרות       
 עד שעתיים לפני אות ההתראה הראשון לתחרות.   ידי וועדת התחרות,       

 
 .11:00לזינוק הראשון ביום הראשון לתחרות יהיה בשעה  אות ההתראה . 14
 
 
  ימוני הקבוצות ס

 מעל       , .  כל קבוצה תקבל חולצות בצבע זהה. חובה ללבוש את החולצות באופן בולט12
 , בכל זמן השהייה בים. חגורת ההצלהמעל לביגוד ו        

 

 החלפת סירות 

 . )א(  מועדון שנרשם עם יותר משתי קבוצות באותו דגם, חייב להופיע לתחרות עם              15
 אופטימיסט בינלאומי.    שמונה סירות לפחות בדגם             

 )ב(  מתחרים ממועדון שנרשם עם יותר משתי קבוצות, והגיע עם שמונה סירות בלבד        
 מי, יורשו להחליף סירות לקבוצה מתחרה, וזאת במסגרת  בדגם אופטימיסט בינלאו            
 ידי קברניט התחרות. החלטתו של קברניט התחרות בעניין זה  - הזמן שיוקצב לכך על             
 אינה ניתנת לערעור.              

 )ג(   ההחלפה תיערך בים, אך ורק במקום שיוקצה לכך בנספח השלמה להוראות שייט,        
 שיפורסם.            

 שיפוט 

 " לחוקי תחרויות השייט.D.  )א(  התחרות תתקיים עם שופטי ים, בהתאם לנספח "16

 אין צורך להניף דגל אדום.  -  2.2 D(a)ב(  בשינוי לחוק  )       
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 לוח המודעות 

 
 לוח המודעות של האירוע יהיה קבוצת ווטסאפ, להודעות בלבד, ללא אפשרות תגובה.     .17

 ככל שוועדת התחרות תחליט לשנות מהוראה זאת או להוסיף עליה, תפורסם הודעה          
 מתאימה.         
 בעת ההרשמה בדואר האלקטרוני, יעביר כל מועדון את מספרי הטלפון של          
 .י צוות עזר של המועדוןשרכזי המועדונים ואנ המאמנים,        

 
 

 מחלת הקורונה  –בריאות ומשרד הספורט התנהגות בהתאם להנחיות משרד ה

 יש להתנהל בתחרות בהתאם להוראות ולהנחיות המפרסמות ומועברות למועדונים על   . 18
 ידי איגוד השייט.          
 קיימת חובת עטיית מסכות במקומות סגורים.        
 פי הוראות משרד הבריאות ומשרד  - הועדה המארגנת תעביר הנחיות בהתאם לצורך, על        
 הספורט.          
 ההנחיות שתועברנה מהוות חלק בלתי נפרד מהוראות השייט, הן מחייבות לכל          
 דבר ועניין, והפרתן היא כהפרת הוראות השייט.        

 
 חלוקת פרסים 

 
 ,  לאחר גמר התחרויות. הודעה על  23.10.2021ייערך ביום שבת  .  טקס חלוקת פרסים 19

                        אפ של התחרות.-שעה מדוייקת ומקום הטקס, תתפרסם בקבוצת הווטס       
 הטקס ייערכו במתכונת זהירה, בהתאם להוראות משרד הבריאות ומשרד הספורט.         

 
 

  חיפה, שייט  או מועדון ניתן לפנות למשרדי איגוד השייט, , ובכל שאלה שהיא,לקבלת פרטים נוספים
 . 054-6920600ליאור אלפסי  למנהל המועדון המארח:  או

                                             
 

  בברכת  שייט מוצלח,                                                                                              
                                                                                                                         

 ,   שי בובר                                                                                             
 יו"ר איגוד השייט                                                                                              
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